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تصویري  هاي داستانی ي متن و تصویر در کتاب پردازي و رابطه شخصیت، شخصیت ي مقایسه

  ي ماریا نیکوالیوا و کارول اسکات) ي نظریه ي ایرانی و خارجی (برپایه برگزیده
    

         هاي ي متن و تصویر را در کتاب پردازي و رابطه شخصیت، شخصیت بر آن است تا این پژوهش، 
ها که  ونهنمگر، در واکاوي این  رجی، واکاوي و مقایسه کند. پژوهشي ایرانی و خا تصویريِ برگزیده داستانی

، دوگستره، گستره ند، به واژه، جمله، پاراگراف، تکا نظران هر گروه، گزینش شده مندانه و با نظر صاحب هدف
ي ماریا نیکوالیوا و کارول  ي نظریه رو، بر پایه کل داستان توجه دارد. پژوهش پیشِمتن، تصویر، جلد و 

تر، بازگذاشته است؛ از این رو، در کنار رویکرد  هاسکات بنا شده، اما راه خود را براي گشایش افقی تاز
ار، هر دو راه تحلیل محتواي تجریدي نیز نزدیک شده و در بررسی آث تفسیري، به رویکرد تفسیري توصیفی

ی چنین خوانشی، مبانی )، پیموده است. در پ2000قیاسی و استقرایی را، به روش تعریفی میرینگ ( کیفی
متن و ي  ي رابطه یافته و در زمینه تري دست تازه کارهاي تر کرده؛ به راه رداختهپ هاي یادشده را نظري مقوله

را برگزیده » راتنیدگیف«تر رسیده که براي بیان آن، اصطالح توصیفی  جانبه تصویر، به الگویی نو و همه
پردازي و  نی و خارجی، از نظر شخصیت، شخصیتهاي ایرا داد، داستان هاي پژوهش نشان  است. یافته

زناپذیر هاي گری تر در جنبه ها، بیش هاي آن سانی گیري دارند و هم چشمهاي  ي متن و تصویر، تفاوت رابطه
هاي  تر از داستان هاي خارجی، پرورده ي متن و تصویر در داستان ها است. رابطه بنیادین و کلی این مقوله
کارهاي نیکوالیوا و اسکات، پیشِ روي مخاطب  تر از راه اندازي گسترده و پیچیده ایرانی است و حتا چشم

هاي خارجی، نیرومند  پردازي در متن و تصویر داستان ها و شگردهاي شخصیت طور، مؤلفه همین گذارد. می
محور و  یی حادثهها ها را داستان بیش از اندازه به این فرایند، آنرسد، توجه  نظر می تر است؛ اما به و گوناگون

تر،  ها و در نگاهی گسترده یستایی شخصیتاست. در مقابل، کیستی، پویایی و ا  محور کرده یا طرح
تري، براي الگوپذیري  تر است و شایستگی بیش هاي ایرانی، سنجیده کارکردهاي شخصیتی در داستان

ونگی زیر تأثیر چگ آثار،ازي پرد گر آن است که گرچه شخصیت و شخصیتاین نتیجه بیان مخاطب دارد.
  ي این دو است، این رابطه همیشه مستقیم و مثبت نیست.  کارکرد متن و تصویر و رابطه

  
ي متن و تصویر، ماریا  پردازي، رابطه تصویري، شخصیت، شخصیت هاي داستانی کلیدي: کتاب واژگان

  نیکوالیوا، کارول اسکات.
  
 

 


